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 دیردار خال سه ...تن هی گه ک ده هی  گرتووخانهی داخستنیک ماناوت  مزگهی وه دان کردنه و ئاوه وه کردنه

 
 

 
کپ تهو و  ئهیشتوانی دانی%10ت و ب س ده ن کهۆیمل) 6 (ی کهیان نزی نسا ژماره ره فه  لهمانانموسو

انیچۆک اوهیاجی جیتو) 53 ( له  ترن کهیتان ویران چبهۆک نسا له ره  فهیمانان موسوی نهیرۆنن و زید
 . ن که ده  تر قسهیزمان) 21 (  بهینس ره فه له و جگه کردووه
ریزائ جه ره چبهۆو ک، یحیس  مهینی ئایوان ره پین دوا دووم دی پله نسا به ره فه مانان لهموسو

 .  تهو و ن لهران د چبهۆ کی وه شه پیند زبهیر ش لهیکان هی
رویو گ مه ه نگ و چه ک ته مهۆ کیروو  رابردوو روبهیند سا  چهییژادر نسا به ره فه مانان لهموسو

مانانموسو هیۆب، نکر د ده وتوو ناوزه دواکه ش بهیکست و جاریرۆریت هک بجار، گرفت هاتوون
ننلم کان بسه هینس ره  فهۆان بیۆ خیوتنخواز شکه و پیت شارستانی ناسنامه ان داوهیو هه
 . وتوو دواکه ستن و نهیرۆریت نه که
و ندراوه خویک هی ژماره وونهاد بوون کردو بیز  لهینسا رو ره فه مانان له موسوی  ژمارهی وه  ئهیدوا
کان وه نهیۆک و لینیشبستا پئ،  تهو و  لهیت هی مهۆ و کیاسی سیر ئاست سه  کراو لهۆساب بیح
اد بکات ویستا ز ئی نده وه  ئهس تهو و مانان له موسوی ژماره) 2020 (یتا سا ن که خه رده ده وه ئه
یوام رده  بهیچکردنۆان و کین مه  تهی گونجاویۆه ش بهیو ئه، س ن کهۆیمل) 20 (ی کهینز تهبب

ینس ره ک فه ه چه ره  بهیانیت هاویرۆ زیک هی ژه ریمان بوونو موسو تهو و  ئهۆمانان بموسو
. بن مان دهموسو وه واوه  تهیت ناعه قه ن بهینس ره ک فه ه چه ره  بهی سانه و که ر لهۆ زیک هی ژماره نهسا که
کیمانان نزموسو ان لهیۆوراوان خپا نسا ره فه کان له بژاردنه  ههی وه ک بوونهی نزیکات له هیۆر ب هه
ب ویغر  مهی وانه ش رهیسم  رهیر نهت نو نانه برن و ته رده  دهۆان بیانیۆ خیستیو شهۆو خ وه نه که ده
ن مانان دروست بکه موسوینگ ر ده سه  لهیر گهیوان بتوانن کار  ئهی وه  ئهیدئوم ن به که ر دهیزائ جه

 . ن تهو دوو و  ئهیچکردووانۆک نسا له ره  فهیمانان موسوی نهیرۆز چونکه
ی  ژمارهیاد بوونی زڵ گه له که ناوه هیو راست ان بهینسا دان ره  فهیران سه کردنهپ  ئاماژهیگاج

نلم سه ده هیو راست ش ئه وه ئه وه تهب دهمتر   کهیکار راپه  تاوان و خهی ژهر تهو و مانان لهموسو
 . ) تن هی گه ک ده هی  گرتووخانهی داخستنیک ماناوت  مزگهی وه دان کردنه و ئاوه وه کردنه (: ده که
 یسالمی ئیتح  فهیتا ره سه
مانانو موسی وکاته ئه،  وه تهر گه  دهینی زای) 716 (ی ساۆب تهو و مانان له موسوی بوونیتا ره سه
ینساو پاشان سوپا ره  فهیناوخاک بچنه هینی بریای چیگار ن و له ن ئازاد بکهۆی ناریان شاریتوان
کان هینس ره  فهیسوپا  بهیشکست) کی مالی کوریحیم سه (یت هیکاۆر سه به) 721 (یسا  لهیسالمیئ
 . ان ئازاد کردیشیزۆلۆ تینا و شاره) دۆنت ئۆک (یت هیکاۆر سه به

یراست ناوه  لهینۆیی لیشار) 726 (یش چوون تا سایوپ ره به وام بوو له رده  بهیسالمی ئی سوپا پاشان
 . ش ئازاد کراۆردۆ پیشار) 731 (ینسا ئازاد کرد و سا ره فه
و مان لهزار موسو هه) 150 (ی کهینز وه کانه هینج ره ست فه ده لوس به نده  ئهیوتن  کهیدوا

یج شتهی نێو و له وه کانه هینج ره  فهینی کوشتن و بریترس نسا له ره  فهیاشور بۆان کرد بیچۆک ناوچانه
 . بوون
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رۆ زیکک و خه وه هیو بوب تهو و رچاو له  بهیک هی وهش سالم بهی ئینس ره  فهینسانس ریرشۆ شیدوا
)40 (ی کهیدا نز وکاته  بوون لهینس ره ک فه ه چه ره به  کهی سانه و که ت ئه نانه ته، بوون مان دهموسو
وک و ب  خهی رهۆز ژهو ر  ئهیمان بوونک موسو هی وهش به، مان بوو موسوان لیس زار که هه

ناسراوو ارهڤۆو گ ژنامهۆ ری ربهۆ زیترو مانشرد سه هیکدا بو هیمووال هه سالم بهی ئی وه بوونه
 . نسا ره  فهی وکاته  ئهیکان ناوبانگه به

 :کان  گرفتهی وه هروو بون روبه
ی شهک وه تهب نسا ده ره  فهیمانان موسویروو  روبهی و گرفتانه ن ئهیارترین و دیگرنگتر له
ۆک بت سنورو هی  دهینس ره  فهیت حکومه که مانه موسویتان  ئافرهیشۆپجاب و بای حیکردن غه ده قه
 . تو ناگونج نته ت ئه ویلمان  عهیستور  دهڵ گه  لهی وه  ئهیانویب ت بهدابن هی اردهیو د ئه
دان سه ی وه رانه  ساربوون و گهڵ دی هیما ندندا بوهخو  لهیب ره  عهی زمانیکردن غه ده ها قه روه هه
ک هی وهش مانان بهسالم و موسویر ئ  سهۆاندن بی  راگهیزگاکان  دهیرشو ه، انیۆ خیتان وۆستا بۆمام
 .  کان کردووه مانهموسو ر به رامبه کان به هینس ره  فهیوت سوکه  ههر سه  لهیڤیت گه نیر گهیکار
 ویتا  بهی ژهک ر هی راده کان به مانهمانان و ناموسووان موسون  کردن لهیاوازیش جی تریک هیال له
کان هینس ره ناو فه  لهی کار بی ژهکدا رکات له، )%40 (ی کهینز گاته مانان دهناو موسو  لهیکارب
 . ) %8 (ی کهینز گاته ده
یتک هی (کو  وهیسالمیئ یککخراوو ر زبیند ح نسا چه ره فه ستا لهئ  باسهیانیشا
)سی پاریوت مزگه (و) نسا ره  فهیمانان موسویمانیشتی نیتک هی (و) نسا ره  فهیکان هیسالمیئ کخراوهر

نلم سه ده وه ش ئه وه ئه، ن ده نجام ئه ا ئهاکاندیاجیج ناوچه ان لهیۆ خیکان هیکئاشکرا چا ن به هه
انی دانیسم ره  کراون و بهۆساب بیرچاوو ح  بهیک هی  خوا ژمارهۆنسا سوپاس ب ره  فهیمانانموسو که
 نسا ره  فهیمانان موسوۆب هی وره  گهیکوتن رکه گومان سهش ب وه و ئه دا نراوهپ
 


